
 

 

Innovatie samen met TU/e 
NVvH invitational Bruggen slaan voor innovatie 

 

Het feit dat de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zich meer is gaan richten op 

de gezondheidszorg, heeft ervoor gezorgd dat het een waardevolle 

samenwerkingspartner is geworden voor het Catharina Ziekenhuis. Ook Philips en 

andere ziekenhuizen spelen inmiddels een grote rol in die samenwerking. 

“Wetenschappelijk onderzoek is geen kerntaak voor het Catharina Ziekenhuis Eindhoven”, vertelde 

vaatchirurg prof .dr Marc van Sambeek, “we zijn immers geen academisch centrum, maar het wordt 

wel breed gedragen. We hebben vijf tien hoogleraren, verbonden aan de universiteiten van Maastricht, 

Eindhoven, Gent en Tilburg.”  

De Technische Universiteit Eindhoven in dezelfde stad is een relatief  jonge technische universiteit, die 

de laatste jaren steeds meer aandacht heef t gekregen voor gezondheidszorg vanuit de 

aandachtsgebieden biomedische technologie, electric engineering en scheikundige technologie.  TUe 

heef t vanaf  het begin veel samengewerkt met het bedrijfsleven, maar het karakter van dat 

bedrijfsleven is in de loop der jaren sterk veranderd. Er was van oudsher een maakindustrie. Maar het 

faillissement van DAF en de reorganisatie van Philips veranderden de focus. Er kwamen veel 

onderzoekers vrij en daarmee werd de basis gelegd voor Brainport Eindhoven. In 2013 volgde 

bovendien een impuls project om de onderzoekkennis op peil te houden en sterker uit de 

economische crisis te komen, in samenwerking met Philips en met de ziekenhuizen in de regio. “Dit 

leidde tot 278 onderzoekplaatsen”, vertelde Van Sambeek, “onder andere om in samenwerking tussen 

deze drie partijen de aneurysmazorg te verbeteren.” 

Gezamenlijk innovatiecentrum 

Inmiddels is het Eindhoven MedTech Innovation Center eMTIC opgericht om voor relevante medische 

aandoeningen tot betere patiëntbehandeling te kunnen komen en zo impact te kunnen maken op de 

gezondheidszorg. Een wetenschappelijke snoepwinkel, noemde Van Sambeek het.  “Het uitgangspunt 

van dit centrum is snelheid realiseren in het proces van ontwikkeling naar kliniek”, vertelde hij. “Het 

Catharina Ziekenhuis richt zich hierbij op cardiovasculaire aandoeningen, Máxima Medisch Centrum 

op perinatale aandoeningen en instituut Kempenhaeghe op slaapzorg. Philips en TU/e zijn partners. 

We hebben nadrukkelijk aandacht voor kruisbestuiving, want bedenk dat bijvoorbeeld mensen met 

slaapapneu ook hartproblemen kunnen ontwikkelen. Er is een Health Data Board opgezet om data op 

slimme wijze te verzamelen en uit te wisselen tussen de partners.” 

Onderzoek binnen de vaatchirurgie 

Binnen het vakgebied van Van Sambeek is er de PULS/e Group, het foto -akoestisch en ultrasound 

laboratorium. “We willen bijvoorbeeld bij carotis plaque kunnen bepalen of  die plaque stabiel is – zodat 

we niet hoeven te opereren – of  instabiel waarbij dit wel noodzakelijk is”, vertelde hij. “Hiervoor starten 

we een klinische studie met 25 patiënten om dit te onderzoeken met foto -akoestiek. Het is inmiddels 

goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie en ook door de Inspectie voor 

Gezondheidszorg en Jeugd. Een mooi voorbeeld van onderzoek snel naar de klinische praktijk 

brengen.” 

Bij onderzoek is het belangrijk rekening te houden met het gegeven dat evidence based medicine 

gebaseerd is op populatiestatistieken en niet op individuen, stelde Van Sambeek. “Een voorbeeld: bij 

een aneurysma baseren we ons op de diameter. Maar het is zaak ook te kijken naar de kwaliteit van 

de vaatwand en de spanning die er op staat. Dergelijke patiëntspecif ieke factoren bepalen of  wel of  

niet voor een operatie moet worden gekozen. De combinatie van 3D echograf ie en tijd geef t informatie 

over het aneurysma en de beweging daarvan, zodat de mechanische parameters in kaart kunnen 

worden gebracht.” 

 

 



 

 

Onderzoek naar plaques in de kransslagader 

Doctoraalstudent biomedical engineering Joerik de Ruijter van TU/e kreeg vervolgens de gelegenheid 

om te vertellen over zijn onderzoek om plaques in de kransslagader in kaart te brengen voor het 

voorkomen van herseninfarcten. “Hiervoor wordt nu gebruikgemaakt van Duplex ultrasound”, vertelde 

hij, “maar de graad van de stenose is niet altijd de juiste maat. Je hebt negen operaties nodig om één 

herseninfarct te voorkomen. Er is dus sprake van overbehandeling en dat is de reden dat we op zoek 

zijn gegaan naar mogelijkheden voor meer patiëntspecif ieke voorspelling van de vraag of  een 

herseninfarct al dan niet aannemelijk is.” In zijn onderzoek heef t hij de wandbeweging van het 

bloedvat meegenomen om de spanningen er de vaatwand te kunnen relateren aan het ruptuurrisico 

met behulp van probe tracking. “De uitkomst is te vertalen naar patiënspecif ieke modellen”, vertelde 

hij. “De volgende stap is die te relateren aan het ruptuurrisico. Dat vraagt om veel meer patiëntdata die 

goed gevalideerd zijn en dus om samenwerking met het ziekenhuis. Deep learning is hierbij een 

waardevolle tool.” 

Omdat De Ruijter deels in dienst van het ziekenhuis zijn onderzoek d oet, heef t hij makkelijk toegang 

tot data en tot de relevante patiënten. “Samenwerken met de arts leert je om het ziektebeeld te 

begrijpen”, zei hij. “Dankzij zijn nul aanstelling bij TU/e heef t hij bovendien toegang tot het 

cellaboratorium en het biolaboratorium aldaar, om de methode die hij ontwikkelde te valideren. “Alle 

faciliteiten tot je beschikking hebben maakt het makkelijker om als afgeleide ook weer nieuwe 

projecten te starten”, vertelde hij. “Bijvoorbeeld het bepalen van de vaattoegang in de armen voor  

nierdialyse.”  

 


